
تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 

٧ يناير ني ٧

التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة ي من 3

y  تراجع مؤش�ر الس�وق الرئيس�ي يوم الثالثاء بنس�بة 6. % ليغلق عند ٧ن .8 نقطة. كم�ا بلغ حجم

التداول ي.8 مليار ر.س. )بلغ متوس�ط حجم التداول آلخر ثالثين يوم ن.8 مليار ر.س.(، واستحوذت 

اسهم الشركات الخمس األكثر تداوال ًحسب القيمة على نسبة 34.4% من اجمالي قيمة التداول اليومي.

y  تراجع كل من مؤش�ر قط�اع الصناع�ات البتروكيماوية والمص�ارف والخدمات المالي�ة واالتصاالت

وتقنية المعلومات بنس�ب ٧.ي% و6. % و٧. % على التوالي، بينما كان قطاع االعالم والنشر األفضل 

اداًء بارتفاع نسبته 6.ن%، في حين كان قطاع الزراعة والصناعات الغذائية األسوأ اداًء بتراجع بنسبة 

٧.4%. كانت اسهم كل من الش�ركة الس�عودية للطباعة والتغليف ) SPPC AB/4٧٧( والمجموعة 

السعودية لألبحاث والتسويق ) يRESEARCH AB/4٧( األكثر ارتفاعاً.

y  عن حصولها على تسهيالت تمويلية بقيمة )JOMAR AB/4أعلنت ش�ركة جبل عمر للتطوير ) ن٧

4 مليار ر.س. )ي.ي مليار دوالر أمريكي( لمدة ني س�نة ، لسداد ما تم سحبه من التسهيالت القائمة 

على الش�ركة التي س�بق أن حصلت عليها في عام ٧ي ٧ بغرض تنفيذ مش�روعها العقاري في مكة 

المكرمة. )المصدر: ترايد أرابيا(

y  وفقاً لمؤش�ر اتش اس بي س�ي لمديري المش�تريات، ارتفعت قراءة المؤش�ر للقط�اع غير النفطي

السعودي بدرجة قليلة من ٧.6ن في نوفمبر إلى ٧.9ن في ديسمبر. )المصدر: ترايد أرابيا(

y  في خط�وة أخري لتعزيز توظي�ف المواطنين الس�عوديين، طلب وزير العمل الس�عودي من وزارته

القيام بدارسة أمر رفع تكلفة تشغيل العامل الوافد وفرض عقوبات على الشركات الخاصة التي تقوم 

بتزوير عدد الموظفين السعوديين العاملين لديها. )المصدر: أريبيان بيزنس( 

y  رفعت شركة أرامكو الس�عودية أسعار بيع خامها العربي الخفيف إلى أسيا ليكون بخصم 4.ي دوالر

أمريكي للبرميل عن متوس�ط الس�عر في المنطقة في فبراير، مقابل خصم بقيم�ة ٧ دوالر أمريكي 

للبرميل في يناير، وهو الخصم األعلي خالل السنوات األربع عشر الماضية. )المصدر بلومبرغ(

y  ع�ن حصولها على )SAIC AB/أعلنت الش�ركة الس�عودية للصناعات المتط�ورة - س�ياك ) ٧ي٧

موافقة صندوق التنمية الصناعية الس�عودي على من�ح تمويل بقيمة  9 ملي�ون ر.س. )٧4 مليون 

دوالر أمريكي( لتمويل خط تصنيع األواني الزجاجية في شركة ينبع للزجاج التابعة لشركة العبيكان 

للزجاج وتمتلك منها الشركة السعودية للصناعات المتطورة  4%. )المصدر: موقع مباشر(

y  عن تعيي�ن الدكتور صالح بن حس�ين )SECO AB/أعلن�ت الش�ركة الس�عودية للكهرب�اء ) يين

العواجي رئيس�اً لمجلس إدارة الش�ركة والس�يد س�ليمان بن عبد الله القاضي نائب�اً لرئيس مجلس 

اإلدارة.)المصدر: تداول(

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم 

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

أسهم الشركات الخمس األكثر ارتفاعا

األسهم األكثر تداوال حسب القيمة )مليون ريال سعودي(

أخبار السعودية

المصدر: رويترز

قيمة التداولالتغري ٪آخر إغالق الرشكة

٧٧6.٧-8. %9.6يمصرف اإلنماء

ن.8ن6-3.٧% .٧٧السعودية للصناعات األساسية - سابك

 .9 ٧6. %ن. 3التعدين العربية السعودية - معادن

٧.3ن84. %٧9.4مالذ للتأمين وإعادة التأمين

ن.٧٧4 .3%٧.9دار األركان للتطوير العقاري

المصدر: تداول

آخر إغالق رمز املؤرشاملؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية *

٧.ني-3.3-4.٧-6. ٧ن ،SASEIDX8مؤشر السوق الرئيسي

8.يي-4.ن-6.6-٧.ي4٧ن،نSASEPETRالصناعات البتروكيماوية

ن.٧ي-ي.3-3.8-6. ٧،٧4٧يSASEBNK المصارف والخدمات المالية

ي.ني- .ي-٧.٧-ن. ن٧8،SASECEM6 اإلسمنت

9.يي-3. - .ي-٧. 936،يSASETEL االتصاالت وتقنية المعلومات 

ن.٧4-3.٧-4.نن. ي8ي،SASEBULD3 التشييد والبناء

ي.٧9-٧. -9. 4.ي8٧٧،نSASEREAL التطوير العقاري

ن.8ي-٧.٧-ي.ن-3.  نSASEINDI6،4 االستثمارات الصناعية

3.4ي-3.3-3.9-3.ين46،نSASEENER الطاقة والمرافق الخدمية

٧٧.8-ن.3-4.9-ن. ي٧3،يSASEINS التأمين

٧٧.3-٧.ن-9.ن-8٧.4  ،ييSASEAGRI الزراعة والصناعات الغذائية

ن.٧3-3.ن-٧.ن-ي.ي٧ 4،٧يSASERETL التجزئة

٧.ني-٧.٧-3.9ن.ي 8 ،SASETRAN٧ النقل

ي.ني-4.6-4.ن-ن. 4ن8،8يSASEHOTE الفنادق والسياحة

٧. 3- .٧-ن.SASEMINV3،6 6 .3-3 االستثمار المتعدد 

ي.٧ي-3. 9. 6.نن9ي،SASEMEDI٧ اإلعالم والنشر

المصدر: بلومبرغ، تداول، # غ/ذ: غير ذي معنى

القيمةالتغري ٪آخر إغالق الرشكة
)مليون ريال سعودي(

ن.٧ي9.9%ي. ٧السعودية للطباعة والتغليف

9. ي9.8%8.نيالمجموعة السعودية لألبحاث و التسويق

ي.96ن.9%٧3.3السعودية للنقل الجماعي - سابتكو

ي.٧.3٧8%3.6يأمانة للتأمين التعاوني

6.8٧3.٧%4.ن4تكوين المتطورة للصناعات

المصدر: تداول

القيمةالتغري ٪آخر إغالق الرشكة
)مليون ريال سعودي(

ي.٧6ي-9.4%ن.4نالجزيرة تكافل

٧. ٧-4.8% .٧ يالعالمية للتأمين التعاوني

9.ي3-4.4%4٧.9األهلي للتكافل

ي.3يي-ي.4%49.8التعاونية للتأمين

ن. ٧- .4% .4نالبنك السعودي البريطاني - ساب

المصدر: تداول

 اجتماعات الجمعيات العمومية القادمة
التاريخ املقرتح الرشكة

6 يناير ني ٧تبوك للتنمية الزراعية
6 يناير ني ٧العالمية للتأمين

6 يناير ني ٧الخليج للتدريب والتعليم
8 يناير ني ٧الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات

يي يناير ني ٧وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي
3ي يناير ني ٧السعودية الهندية للتأمين - وفا

4ي يناير ني ٧الحمادي للتنمية واالستثمار
 ٧ يناير ني ٧بروج للتأمين
 ي فبراير ني ٧ اكسا للتأمين

المصدر: تداول
ملحوظة: تحديث األسعار كما في ٧ يناير ني ٧

١١:٠٠
صباحاً

١٢:٠٠
مساًء 

١:٠٠
مساًء 

٢:٠٠
مساًء 

٣:٠٠
مساًء 

٧،٧٠٠ 

٧،٨٠٠ 

٧،٩٠٠ 

٨،٠٠٠ 

٨،١٠٠ 

٨،٢٠٠ 

أسهم الشركات الخمس األكثر انخفاضا



تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 

٧ يناير ني ٧

التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة ٧ من 3

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

أداء مؤشرات األسهم العالمية

حركة آسعار السلع الرئيسية

متابعة أسعار الفائدة )الودائع بين البنوك لمدة ثالث أشهر(
أهم األحداث القادمة

y  أنهت االسواق االمريكية الجلسة يوم الثالثاء في المنطقة الحمراء، حيث سجل كل من مؤشر ستاندرد

اند بور وداو جونز الصناعي خس�ائر بنس�ب 9. % و٧. % على التوالي، كما تراجع مؤش�ر نازداك 

المجمع بنس�بة 3.ي%. كما أنهت االس�واق األوروبية الجلس�ة في المنطقة الحمراء، حيث سجلت كل 

من اسواق بريطانيا وفرنسا خس�ائر بنس�ب 8. % و٧. % على التوالي، بينما انهى السوق االلماني 

الجلسة حول مستواه.

y  بدأت االس�واق االس�يوية تداوالتها هذا الصباح في المنطق�ة الخضراء، حيث حققت كل من اس�واق

اليابان وكوريا الجنوبية مكاس�ب بنس�ب 4. % و٧. % على التوالي، كما ارتفع س�وق هونج كونج 

في الس�اعات االولى من التداول بنس�بة ٧. %، في حين بدأت كل من اس�واق الهند والصين الجلسة 

حول مستواها.

y  .أنهت جميع االس�واق الخليجية باستثناء س�وق البحرين الجلس�ة يوم الثالثاء في المنطقة الحمراء

حيث كان س�وق البحري�ن األفض�ل اداًء بارتفاع نس�بته 3. %، بينما س�جلت كل من اس�واق دبي 

وأبوظبي خسائر بمعدالت كبيرة بلغت 3.3% و٧.٧% على التوالي، كما سجلت كل من اسوق الكويت 

وقطر خسائر بنسبة ن.ي%، في حين تراجع السوق العماني بنسبة 3.ي%.

y  أفادت تقارير بقيام الصين بتس�ريع العمل في   3 مشروع للبنية التحتية تبلغ قيمتها  ,٧ ترليون

يوان صيني )ي.ي ترليون دوالر أمريكي( في خطوة لتنش�يط النمو االقتصادي. هذه المش�اريع هي 

جزء من حزمة أوس�ع من المش�اريع المجدولة خالل الفترة م�ن 4ي ٧ إل�ى 6ي ٧ بقيمة إجمالية 

 ي ترليون يوان صيني )6.ي ترليون دوالر أمريكي(. )المصدر: بلومبرغ(

y  أظهر القط�اع غير النفطي ف�ي اإلمارات عالم�ات نمو حيث بلغ مؤش�ر إتش إس بي س�ي لمديري

المشتريات مستوى 8.4ن خالل ديسمبر مقابل 8.3ن في نوفمبر. )المصدر: ترايد أرابيا(

y  على بيع 9.9ن% من الش�ركة إلى شركة كيلوج )BISM EY( وافق مالكي أسهم شركة بس�كومصر

األمريكية )K US( بس�عر 89.9 جنيه مصري للس�هم. عموما، م�ددت هيئة تنظيم الس�وق المالية 

المصرية فترة العروض إلى يي يناير ني ٧، للس�ماح لشركات اخرى أن تقدم عروضها. )المصدر: 

جلف بزنس(

y  عن تعيين 8 بنوك تضم في ما بينه�ا كل من بنك إتش إس بي )DIB UH( أعلن بنك دبي اإلس�المي

 NBAD( بنك أبوظبي الوطني ،)EMIRATES UH( بنك اإلمارات دبي الوطني ،)HSBA LN( س�ي

UH(، باإلضافة للذراع االس�تثماري لبنك دبي اإلس�المي للترتيب للقاء مس�تثمرين للصكوك المنوي 

إصدارها من الشريحة األولى. )المصدر: جلف بزنس(

y  تبدأ ش�ركة قطر للفوالذ العمل في إنش�اء مصنعها بقيمة ٧.ي مليار دوالر أمريك�ي الذي يتم تطويره

باالشتراك مع شركة الحدائق الصناعية – سيدار، شركة جزائرية لصناعة الحديد والصلب، حيث تمتلك 

قطر للفوالذ 49% من المشروع الذي يتوقع أن يبدأ تشغيله في العام ٧ي ٧. )المصدر: ترايد أرابيا(

y  نجحت ش�ركة أوري�دو لالتصاالت الكويتية، ش�ركة مملوكة بنس�بة ين% لش�ركة قط�ر لالتصاالت

)QTEL QD(، ف�ي تميي�ز الحكم الصادر ضده�ا بدف�ع 36.٧ ملي�ون د.ك. ) .ن٧ي مليون دوالر 

أمريكي( لصالح وزارة االتصاالت الكويتية. كانت محكمة كويتية قد أصدرت حكما في فبراير 4ي ٧ 

بأن شركة أوريدو تستخدم البنية التحتية لالتصاالت بشكل غير قانوني منذ العام 999ي. )المصدر: 

أريبيان بزنس(

y  أعلن صندوق ممتلكات، صندوق االستثمار السيادي البحريني، عن الحصول على تمويل بقيمة   ن

 )STAN LN( ملي�ون دوالر أمريكي من تجمع يضم س�تة بنوك بمن فيهم بنك س�تاندارد تش�ارترد

وبن�ك البحرين الوطني والمؤسس�ة المصرفية العربية وغيرهم، حيث سيس�تخدم القرض الذي تبلغ 

مدته ن سنوات إلعادة تمويل الديون القائمة. )المصدر: أريبيان بزنس(

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية*

)S&P 500( ٧.٧ي-٧.٧-٧.٧-9. 3  ،٧أمريكا

)NASDAQ( ي. ٧- .3-٧.8-3.ي93ن،4أمريكا

)FTSE 100(  8.٧ي- .3-٧.8-8. 6،36٧المملكة المتحدة

)DAX( 6.6ي-3.4- .3 .  9،4٧المانيا

)CAC 40( ٧4.4-4.4- .4-٧. 84 ،4فرنسا

)MICEX( ٧.8 .6 .6ي.3ي48،يروسيا

)Nikkei( 8. ٧-3.3-3.3- .6،8833ياليابان

)HSI( ي-ن. -6.ي- .ين٧3،48هونج كونج . 

)KOSPI( ٧8.٧-٧.ي-٧.3-٧.ي88٧،يكوريا الجنوبية

)SHCOMP( ي.6ي3.63.6 . ين3،3الصين

)NIFTY( 8.٧ي-9.ي-3.٧- .٧٧3ي،8الهند

)IBOV( ٧.ني- .4-ي.ي .يي  ،48البرازيل

)BIST 100( 6. ي4.ي٧.ين.  ي86،9تركيا

)EGX30( 6.٧ي-4.ي-4.ي-8،٧99٧.4مصر

)MSCI( ٧ي-٧.3- .٧-6. ن93األسواق الناشئة. 
)MSCI( ي.٧ي-3.٧- .3- .ي4ن6،يعالمي

المصدر: بلومبرغ، # غ/م: غير متاح

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
التغري 

السنوي ٪

-3. ن-9. ي-9.4-3.8ي.ينخام برنت )دوالر أمريكي/ برميل(
-٧33.٧.ي-9٧.٧.ي٧.9الغاز الطبيعي )د. أ./ مليون وحدة حرارية(

-ي.ي٧.8ن.٧ي.ين.8ي٧،يالذهب )دوالر أمريكي/لألونصة(
-6.8ي3.ن .ني.٧ن.6يالفضة )دوالر أمريكي/لألونصة(
-3.٧يي.ي6.ي٧. ن.ي٧٧،يالبالتين )دوالر أمريكي/لألونصة(
-ن.ني-٧.3-6.يي.  .ي6،٧٧النحاس ) دوالر أمريكي / طن(
٧.ن-٧. -4.ي-ن.  .63ي،٧الزنك )دوالر أمريكي / طن(

-ي.ني-٧.ي-8. -ي.  .ي83،يالرصاص )دوالر أمريكي / طن(
- .38. 8.ين. 8.ي9نالقمح )دوالر أمريكي / حزمة(
-ن.٧ي .٧.3٧-٧.  .ن 4الذرة )دوالر أمريكي/ حزمة(
-4.8ي4.94.34.9٧.4يالسكر )دوالر أمريكي / رطل(

المصدر: بلومبرغ

آخر إغالق املؤرش
التغري 

اليومي ٪
التغري 

األسبوعي ٪
التغري منذ 

بداية العام ٪
مكرر 

الربحية *

)DFM( ي. ي-8.6-8.6-3.٧ ن3،4دبي

)ADX( 6.يي-4.8-4.8-٧٧.٧ي4،3أبوظبي

)KSE( 8.ني-ي.٧-ي.٧-ن.ي6،398الكويت

)QE( ٧.ني-3.9-3.9-ن.ي٧ي8،ييقطر

)MSM( 8.٧-8.ي-9.ي-3.ي 6،٧3عمان

)BSE( 3. ي .  . 3. 4٧6،يالبحرين

غ/م #-3.6- .4-ن.ي٧9نداو جونز لمنطقة مينا

المصدر: بلومبرغ، # غ/م: غير متاح

التغري اليومي ٪آخر إغالق البلد
التغري منذ بداية 

الهامش *العام ٪

  .   .   . ن٧. الواليات المتحدة األمريكية )ليبور(

 6.   .   . 86.  المملكة العربية السعودية

4٧.   .   . 68. اإلمارات العربية المتحدة

ن٧. -6 . -6 .   .يالكويت

ي8.   . -ي . 6 .يقطر

ن4. غ/م #  .  ٧. البحرين

y  )تصدر اليوم بيانات تقرير التوظيف االمريكي الصادر عن شركة اي دي بي )وظائف القطاع الخاص

لشهر ديسمبر )البيانات السابقة:    ،8 ٧؛ متوسط التوقعات:    ،ن٧3(. )المصدر: إكونوداي(

y  يعلن عن بيانات مؤشر اسعار المستهلك الصيني لشهر ديس�مبر )الشهر السابق عن الشهر المماثل

من العام الس�ابق: 4.ي%؛ متوس�ط التوقعات: ن.ي% عن الش�هر المماثل من العام الس�ابق( ومؤشر 

اس�عار المنتجين )الش�هر الس�ابق عن الش�هر المماثل من العام الس�ابق: تراجع ٧.٧%؛ متوس�ط 

التوقعات: تراجع 3.٧% عن الش�هر المماثل من العام الس�ابق( وذلك في 8 يناير ني ٧. )المصدر: 

إكونوداي(

األخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة: ي. تحديث األسعار كما في ٧ يناير ني ٧
٧. * الهامش لسعر ليبور بالدوالر األمريكي لثالث أشهر    

 3. # غ/م: غير متاح



تنويه: 

تم إعداد هذا التقرير بغرض إظهار المعلومات فقط، و ال يعتبر هذا التقرير عرضا أو دعوة لشراء أو بيع أي أوراق مالية، و ليست توصية التخاذ منهجية استثمار أو تداول 
معينة. تم في التقرير استخدام معلومات متاحة للعموم من مصادر يعتقد أنها جديرة بالثقة، و لكن ال نضمن اكتمال أو دقة المعلومات. 

٧ يناير ني ٧

التقرير اليومي لألسواق المالية

صفحة 3 من 3

معلومات االتصال

قسم األبحاث واملشورة 

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنيس كابيتال 

مركز االتصال 

9999 ن٧ي   8

املوقع اإللكرتوني

www.sfc.sa

رشكة السعودي الفرنيس كابيتال ذ.م.م.

سجل تجاري رقم ٧ي٧3۱٧ ي ي، صندوق بريد 4ن٧34، الرياض 4٧6يي،

اململكة العربية السعودية، املركز الرئييس – الرياض

مرخصة من قبل هيئة السوق املالية برتخيص رقم )٣٧-١۱۱٥٣(


